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Een zijwandhoogte van maar
liefst 3,85 meter

De horizontale panelen zorgen 
voor een strakke en moderne 
uitstraling

Optie: geïsoleerd thermodak

Samenstelling
De Alure Globe bestaat uit een vrijdragende aluminium constructie 
met een breedte van 10, 15, 20, 25 of 30 meter en een zijwandhoogte 
van 3,85 meter. De Alure Globe is onbeperkt uitbreidbaar met 
vakeenheden van 5 meter. De structuur is voorzien van de 
verhoogde Neptunus cassettevloer en het geïntegreerde Neptunus 
regengootsysteem. 

Doordat de staanders in de wand zijn geïntegreerd heeft de Alure 
Globe een strakke binnenwand. De horizontale geïsoleerde (22mm 
dikte) pvc- en/of glaspanelen zorgen voor een moderne uitstraling. 
Het dak is standaard uitgerust met wit opaque (licht ondoorlatend). 
Voor een langere (winter)periode is het ook mogelijk de Alure 
Globe uit te rusten met een geïsoleerd thermodak.

Eigenschappen
Met haar strakke lijnen en esthetische uitstraling is de Alure Globe 
een hoogwaardige accommodatie voor semi-permanent gebruik. 
Naast haar vernieuwende design is de Alure Globe ook nog eens 
bijzonder sterk en flexibel. Door de uitstekende isolatie maakt u 
met de Alure Globe tevens een milieubewuste keuze.

Functionele mogelijkheden
Deze semi-permanente hal is geschikt als uitstraling ook belangrijk 
voor is. Denk bijvoorbeeld aan een (bedrijfs)restaurant, tijdelijke 
winkel, showroom, ontvangstruimte of conferentiezaal.

Product
De Alure Globe is een veelzijdige, 
semi-permanente hal die bestaat uit 
een aluminium structuur met een 
kenmerkend rond dak. De moderne 
vormgeving van de Alure Globe zorgt 
voor een exclusieve uitstraling van uw 
accommodatie.
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10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

1013 1513 2013 2513 3013

1056 1556 2056 2556 3075

1100 1600 2100 2606 3116

490 572 654 726 816

385 385 385 384 384

350 350 350 349 350

15 15 15 15 16

334 334 334 327 327

355 355 355 351 351

454 536 618 685 771
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